Casă / Vilă cu 7 camere în zona Iancu Nicolae
700,000 € sau 2,000 € / mp

• 4 dormitoare
• An construcție: 2008
• 4 dormitoare; 4 băi; 1 terase;
grădină;

3,800 € / lună sau 10.86 € / lună / mp

•
•
•
•
•

Nivel : P+1E+M
Supraf. construită: 475 mp
Supraf. utilă: 350 mp
Supraf. teren: 1,150 mp
5 locuri de parcare

Localizare:

Expresie a luxului, data de locatie si facilitati, aceasta vila de vanzare in zona
Iancu Nicolae, este o optiune buna pentru orice investitor si nu numai.
Este amplasata in apropierea Scolii Britanice, intr-unul din cele mai bine cotate
ansambluri rezidentiale din zona, beneﬁciind de paza 24/24 cu personal se
securitate experimentat. Zona cosmopolita, se bucura de prezenta unor
locatari din elita sociala; strazile sunt largi, iar designul caselor minimalist si
modern. Acestea, impreuna cu toate facilitatile zonei se combina, spre a face
din acest complex locul ideal de locuit. Este de asemenea notabil ca acest
cartier este unul dintre cele mai cautate de expatriati si, pe cale de
consencinta, proprietatile sunt usor de inchiriat si cu un randament bun.
Vila, desfasurata pe o suprafata de 350 metri patrati utili, ofera patru
dormitoare si acelasi numar de bai, o zona de zi foarte lumioasa, cu zona de
luat masa si o bucatarie adorabila. Totul la interior poate ﬁ modiﬁcat asa cum
va doriti, caci aveti front de lucru! Mai mult, vila dispune si de cinci locuri de
parcare exterioare.
Gradina generoasa de 960 metri patrati este atent ingrijita si dotata cu o
piscina bine dimensionata, cara va va relaxa si deconecta de stresul cotidian.
Printre alte facilitati ale locatiei complexului / zonei sunt demne de mentionat:
scolile si gradinitele cu expunere internationala (Scoala Britanica, Americana,
Liceul Francez), centrele comerciale, centrele de relaxare si wellness, toate
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